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Água à vista

A chuva que atingiu a cidade na tarde de ontem e nos últimos dias deve se repetir durante o final de semana {pág 04}

Táxi aumenta preço
com controle remoto

Dispositivos eletrônicos irregulares fazem taxímetro registrar um número maior de quilômetros rodados
encarecendo a corrida Ipem afirma que turistas e passageiros esporádicos são os mais lesados {pág 02}

Saúde
pública é
reprovada
por 61%

Cresce ação
pró-pedestre
Programa da CET chega à
periferia da cidade {pág 04}

Laje de prédio
desaba e mata 1 
Obra vai abrigar espaço cultural
do governo do Estado {pág 06}

Pesquisa CNI aponta que
demora no atendimento é o
principal problema Maioria
da população defende a
privatização do setor {pág 08}

Nota baixa

VITOR BELFORD E
JOSÉ ALDO ENCARAM    

AMERICANOS NO 
UFC RIO {pág 24}

ASSUSTADOR
SELEÇÃO DE FILMES DE
TERROR CELEBRA A
SEXTA-FEIRA 13 NO MIS {pág 14}

Mín 18°C
Máx 30°C

SÃO PAULO
Sexta-feira, 
13 de janeiro de 2012
Edição nº 1.221, ano 5
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Novo golpe em táxis
faz cliente pagar mais
Taxistas desonestos encon-
traram novas formas para
tirar mais dinheiro dos
passageiros. Dois casos já
foram confirmados pelo
Ipem (Instituto de Pesos e
Medidas), que está investi-
gando se há mais motoris-
tas utilizando o artifício.

Em uma das fraudes, o
taxista  usa um controle re-
moto, similar aos que
abrem portões, para acionar
um software instalado na
placa eletrônica do taxíme-
tro. Com o mecanismo, o
valor final da tarifa é altera-
do. No outro caso, descober-
to pelo DTP (Departamento
de Transportes Públicos)  e
confirmado pelo Ipem, um
botão instalado no câmbio
aciona o dispositivo eletrô-
nico  que faz o taxímetro ler
uma quantidade maior de
quilometros rodados. Neste
caso, o valor da corrida é al-
terado por um sistema de
radiofrequência. 

Em ambas as fraudes, o
passageiro paga um preço
maior do que deveria.

“Com esses mecanis-
mos, o taxista consegue co-
brar o valor que quer”, diz
o diretor de Departamento
de Metrologia Legal e Fisca-
lização do Ipem, Paulo Lo-

pes. “Normalmente a difer-
neça cobrada a mais é pe-
quena, para que o passagei-
ro não desconfie”. 

De acordo com Lopes,
turistas são o alvo preferi-
do. “Quem usa táxi todo
dia, sabe quanto gasta”,
afirma. Os taxistas flagra-
dos foram autuados e po-
dem ter a licença para tra-
balhar cassada. Os   taxíme-
tros foram apreenendidos
e inutilizados.

O presidente do sindica-
to dos taxistas, Natalício
Bezerra, diz estar indigna-
do com as novas fraudes.
“Taxista que faz isso é la-
drão. Não admitimos isso.” 

Para não cair no golpe,
a orientação é observar se
o taxímetro está com o se-
lo do Inmetro e se o lacre
amarelo instalado no apa-
relho está intacto.

Ipem investiga fraudes que alteram
valor da corrida e lesam passageiros

“Com o aparelho
acionado, o taxista
consegue enganar
o passageiro e
cobrar mais.”
PAULO LOPES, DIRETOR DO IPEM

NOTAS

Hoje é o último dia

para o pagamento do

IPVA com desconto

para os carros com a

placa com final 3. Ho-

je também é o prazo

final para quem vai

parcelar o imposto

em três vezes.Segun-

da-feira é o limite pa-

ra o pagamento com

desconto de veículos

com placa final 4. 

O rodízio de carros

voltará a valer na se-

gunda-feira, na capi-

tal. A operação res-

tringe a circulação

no centro expandido

da cidade das 7h às

10h e entre 17h e

20h, de acordo com o

dia e o final da placa

do veículo.

MARCELA SPINOSA
METRO SÃO PAULO

Taxímetros
serão
verificados 
Para coibir fraudes em ta-
xímetros, o Ipem (Institu-
to de Peso e Medidas) rea-
liza anualmente uma ins-
peção obrigatória para os
30 mil táxis da cidade de
São Paulo.

Neste ano, a verificação
começa no dia 27 de feve-
reiro. A vistoria é realizada
no autódromo de Interla-
gos, na zona sul. 

“As fraudes estão cada
vez mais sofisticadas, e
nosso trabalho é acompa-
nhar e reduzir este movi-
mento”, afirma o diretor
do Deparatamento de Me-
trologia Legal e Fiscaliza-
ção do Ipem, Paulo Lopes.

O DPT (Departamento de
Transporte Público) afirma
realizar blitze diárias para
identificar possíveis frau-
des. No ano passado, 97.734
mil táxis foram ficalizados
e 486 veículos clandestinos
foram apreendidos.

Para denunciar possíveis
irregularidades, o passagei-
ros por fazer uma denúncia
no Ipem (0800-0130522) ou
na prefeitura (2692-3302).

METRO

Não há prazo para sair da Cracolândia, diz secretário 
O secretário da Segurança
Pública, Antônio Ferreira
Pinto, desmentiu ontem o
comandante-geral da PM,
coronel Álvaro Batista Ca-
milo, e afirmou que a ope-
ração na Cracolândia não
tem data para acabar.

Em reportagem publica-
da pelo jornal “Estado de S.
Paulo”, Camilo havia dito
que a operação policial na
região duraria peloo me-
nos seis meses. Após este
período, a redução do efeti-
vo seria discutida.

Ferreira Pinto afirmou
que a ação será mantida
por tempo indeterminado,
até que equipes de saúde e
assistentes sociais consi-
gam atuar na região. O se-
cretário informou que a
operação foi planejada
com antecedência em reu-
niões entre a prefeitura e
as polícias Civil e Militar.

De acordo com o secretá-
rio, o uso da força por parte
dos policias não é necessá-
rio nessa ação. Desde an-
teontem, os policiais estão

proibidos de usar balas de
borracha e bombas de efei-
to moral para dispersar os
usuários de crack.

O MP (Ministério Público)
abriu um inquérito para in-
vestigar a operação, classifi-
cada como desastrosa pelos
promotores. A Defensoria
Pública informou que já co-
letou 32 denúncias de abu-
sos durante a ação. 

Em 10 dias de ação, fo-
ram presas 60 pessoas na
Cracolândia, entre eles 34
foragidos da Justiça. METRO

Policiais prendem dois homens

RICARDO LOU /NEWS FREE/FOLHAPRESS

Sistema é instalado na parte do taxímetro acoplada à roda

que faz a leitura da quilometragem. Ao ser acionado por

um botão no câmbio, a leitura é alterada.

Corpo estranho conectado 
à caixa de fusíveis 

e ao taxímetro

Taxímetro

Cotações
Dólar

- 0,88%
(R$ 1,78)

+ 0,11%
(R$ 2,29)

- 0,07%
(59.920 pts)

Euro

Bovespa Selic
(11%)

Salário
mínimo
(R$ 622)

PATRICIA CRUZ/METRO
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Alguns trechos da Linha 2-
Verde do Metrô terão a cir-
culação de trens interrom-
pida por algumas nos pró-
ximos domingos e feriados. 

O bloqueio é necessário
para a implantação de um
novo sistema de controle
de trens, que permitirá que
as composições andem
mais perto umas das ou-
tras, reduzindo o intervalo

entre os trens. Nos dias e
horários em que a Linha
Verde tiver a circulação in-
terrompida, ônibus farão o
trajeto, gratuitamente, pa-
ra atender os passageiros.

Até o final do ano, o in-
tervalo entre os trens já es-
tará menor.

O Metrô irá avisar com
antecedência o período de
interrupção da circulação

de trens. Passageiros po-
dem se cadastrar no site
www.metro.sp.gov.br para
receber informações via e-
mal ou SMS (mensagem de
texto).

De acordo com o Metrô,
o novo sistema é o mais
moderno do mundo. Ele já
é utilizado em cidades co-
mo Nova York, Londres e
Paris. METRO

A chuva que atingiu a capi-
tal nos últimos dois dias
deve continuar hoje e no
fim de semana. 
Segundo a previsão do In-
met (Instituto Nacional de
Meteorologia), hoje devem
ocorrer pancadas de chuva
à tarde na capital, litoral e
Serra da Mantiqueira. A
temperatura máxima pre-
vista é de 29 oC,  e a míni-
ma de 18 oC. 
Amanhã, o dia começa nu-
blado. À tarde, estão previs-
tas pancadas de chuva. Po-
de chover forte em pontos

isolados. A temperatura
cai, segundo o Inmet.  A
máxima não deve passar
dos 25 °C. No litoral, o tem-
po também deve ficar en-
coberto no fim de semana,
com possibilidade de pan-
cadas de chuva
Ontem, a chuva provocou
dois pontos de alagamento,
ambos transitáveis. Um de-
les no cruzamento das ave-
nidas Cidade Jardim e 9 de
Julho. O outro foi na zona
sul, na avenida Maria Coe-
lho Aguiar, em M`Boi Mi-
rim. METRO

Um problema na tubulação
da Sabesp criou um imenso
buraco na avenida do Esta-
do, na região central, na
manhã de ontem.

A CET precisou interdi-
tar duas faixas, no sentido
Ipiranga. O bloqueio, na al-
tura da rua Dona Ana Néri,
provocou cerca de 1,3 km
de congestionamento na
avenida do Estado, às 17h.
Na avenida Juntas Provisó-
rias foram 1,4 km de filas.
Não há previsão para a libe-
ração da via.

Segundo a Sabesp, um
possível deslocamento do
interceptor de esgoto, por
conta do período chuvoso,
pode ter  provocado o bura-
co. A companhia informou
que o reparo já está anali-
sando  o problema para de-
finir o prazo necessário pa-
ra a liberação da via.

A CET recomenda que os
motoristas evitem a região.
A opção de desvio é pelas
ruas Barão do Jaguará, Ni-
colau Ancona Lopes e Serra
de Paracaina. METRO

A terceira fase do Progra-
ma de Proteção ao Pedestre
será implantada na perife-
ria.  A partir do mês que
vem, vias e corredores com
grande concentração de
atropelamentos receberão
ações similares às que já
acontecem na região cen-
tral, como pintura de fai-
xas para pedestres e agen-
tes nos semáforos para au-
xiliar nas travessias. 

O plano ainda está sen-
do finalizado. “Estamos
terminando de detalhar
em quais regiões vamos
investir mais para lançar o
novo pacote”, afirma a su-
perintendente de Seguran-
ça e Educação no Trânsito
da CET, Nancy Schneider.

As áreas periférias con-
centram as vias mais peri-
gosas para os pedestres, se-

gundo dados da CET. Entre
os 10 pontos com mais
atropelamentos  registra-
dos entre janeiro e agosto
do ano passado, oito são
em locais afastados da re-
gião central. A campeã é a
avenida Sapopemba, na zo-
na leste, com 65 casos. 

O modelo será ampliado
para áreas distantes para
que a CET consiga alcançar
a meta de fechar  2012 com
uma redução de até 50% no
número de atropelamentos
e de mortes de pedestres
em toda a cidade. 

Entre maio de 2011,
quando começou o progra-
ma, e setembro, a queda
no número de mortes na
capital foi de 10%. Passou
de 247, no mesmo período
de 2010, para 222. Em rela-
ção aos atropelamentos, o
índice caiu 7,7%. 

Já na área contemplada
pelo programa, a redução
no número de mortes che-
gou a 42,1%. 

Segundo Nancy, o pedes-
tre tem prioridade. “Quan-
do ele estiver em um cruza-
mento sem sinal, deve fa-
zer o sinal com a mão para
o motorista parar. Está na
hora de o pedestre ganhar
mais respeito.”

www.readmetro.com
SEXTA-FEIRA,13 DE JANEIRO DE 2012são paulo04

Linha Verde implanta novo
sistema de controle de trens

Chuva continua 
no fim de semana

Cratera bloqueia
avenida do Estado

Artefato estava dentro de um pacote

GIBA JÚNIOR / FUTURA PRESS

Ação pró-pedestre
chega à periferia

Programa de proteção será adotado em ruas com alto índice de
atropelamentos no início de fevereiro Multas já passam de 100 mil

Agentes orientam travessia no corredor da avenida Rebouças

PATRÍCIA CRUZ/METRO

739 multas por dia

A CET autuou 107,2 mil

motoristas por desrespeito

aos pedestres entre agosto

e dezembro de 2011.

1 O maior número
(40.585) foi por deixar
de usar seta para indicar
mudança de direção.

2 O avanço de semáforo
vermelhor ficou em se-
gundo lugar (31.604).

3 Não dar preferência ao
pedestre foi a terceira in-
fração mais cometida
(29.553)

4 Parar sobre a faixa de
pedestre rendeu apenas
4.580 multas

Avenida do Estado ainda não tem prazo para ser liberada 

NEWS FREE/FOLHAPRESS

Bomba 
explode
em Fórum
Duas pessoas ficaram feri-
das após a explosão de uma
bomba no Fórum de Rio
Claro, no interior. Uma das
vítimas está internada na
Santa Casa da cidade.

Segundo a PM (Polícia
Militar), o artefato estava
dentro de um pacote ende-
reçado à juíza Cynthia An-
drauss Carreta. METRO

“O motorista deve
ampliar a visão
dele para a calçada, 
pois o pedestre 
é prioridade.”
NANCY SCHNEIDER, DA CET

MARCELA SPINOSA
METRO SÃO PAULO
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Motorista que surtou
continua preso
O administrador Michel
Goldfarb Costa, acusado de
gerar pânico após tentar
roubar três veículos e ati-
rar contra os motoristas na
avenida Tancredo Neves,
decidiu não responder as
perguntas do delegado res-
ponsável pelo caso durante
depoimento ontem.

Michel, que se entregou
na noite de anteontem, se
limitou a dizer que estava
muito confuso e que só da-
ria sua versão em juízo.

Testemunhas e vítimas
do ataque também compa-
receram ao 26º  DP (Distrito

Policial), no Sacomã, para
prestar depoimento. Elas
reconheceram o acusado.

Goldfarb voltou na noite
de ontem para o 77º DP, na
Santa Cecília. O delegado
Marcos Antônio Manfri,
que chefia as investigações,
disse que pode pedir a pri-
são do suspeito por mais
dez dias e que ainda não so-
licitará um exame de sani-
dade mental. “Ele será tra-
tado como preso comum”. 

Manfri diz que a tese de
surto psicótico pode ser
uma estratégia da defesa
de Goldfarb. METRO

Laje de prédio
desaba e mata
um operário

A queda da laje de um pré-
dio em obras deixou um
morto e 11 feridos na tar-
de de ontem, na zona nor-
te. O acidente aconteceu
na avenida General Penha
Brasil, no bairro Vila Nova
Cachoeirinha.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, as vítimas trabalha-
vam no último andar do edi-
fício e caíram de uma altura
de 27 metros. Chovia fraco
no momento do acidente.
No total, 60 operários traba-
lham no local, mas  apenas
10 estavam no canteiro no
momento do desabamento. 

De acordo com o capitão
dos bombeiros Raimundo
Ramos Júnior, o risco de no-
vos desabamentos, já que a
estrutura do local ficou com-

prometida, foi a principal di-
ficuldade durante o resgate
das vítimas. 

A obra é parte do projeto
Fábrica de Cultura, do gover-
no de São Paulo.  Iniciada
em abril de 2009, e com um
investimento de R$ 12, 5 mi-
lhões, a previsão era que o
espaço de lazer seria inaugu-
rado em abril. 

Hoje, técnicos da Defesa
Civil irão vistoriar o edifício
para iniciar o preparo do
laudo com as causas do desa-
bamento. Para evitar uma
nova queda, operários irão
colocar escoras na estrutura
até a retomada da obra.  

Edifício em obras abrigará espaço
cultural do governo de São Paulo

Risco de novo desabamento prejudicou resgate das vítimas

RAFAEL BRITO/FUTURA PRESS

Michel Goldfarb chega ao 26º DP para prestar depoimento

ADRIANO LIMA/NEWS FREE/FOLHAPRESS

MARCIO ALVES
METRO SÃO PAULO

INFORME PUBLICITÁRIO
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Avaliação da saúde pública

População reprova serviço

Ruim

39%
Regular

28%

Ótimo

1%
Não sabem

1%

Péssimo

22%
Bom

9%

DANIEL IGLESIAS/FUTURA PRESS
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Troca de silicone com defeito
provoca conflito no governo
Um dia após a Anvisa
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) anunciar
que o SUS (Sistema Único
de Saúde) e planos de saú-
de deveriam custear a tro-
ca de próteses de silicone
das marcas PIP e Rofil, in-
dependentemente do moti-
vo do implante, a ANS
(Agência Nacional de Saú-
de Suplementar) mudou o
discurso do governo. 

Ontem, a agência afir-

mou que o reembolso da
substituição não deve con-
templar implantes feitos
por motivos estéticos.  

Em nota, a ANS afirmou
que, neste casos, os planos
e o SUS só devem arcar
com as despesas da cirurgia
para a retirada das próte-
ses. Segundo a agência, gas-
tos com novos implantes só
deverão ser reembolsados
para “casos de lesões trau-
máticas e tumores”. Hoje,

Anvisa e ANS se reunem
para discutir a questão.

Tanto as próteses da
francesa PIP como da ho-
landesa Rofil apresenta-
ram problemas no mundo
todo.  Os implantes podem
romper e provocar infla-
mações nas glândulas ma-
márias. Mulheres portado-
ras dessas próteses devem
procurar médicos para ava-
liar se é preciso fazer a reti-
rada. METROCoaf suspeita de

transações de 
R$ 855 mi de juízes
O Coaf (Conselho de Con-
trole de Atividades Finan-
ceiras) elaborou um relató-
rio no qual revela suspeitas
em torno de 3.426 magis-
trados e servidores do Judi-
ciários por conta de movi-
metações financeiras entre
2000 e 2010 que juntas
chegam a R$ 855 milhões.

Segundo o relatório, três
pessoas movimentaram R$
115 milhões em 2008. E
81,7% das comunicações
consideradas atípicas estão
concentradas no Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª
Região (Rio de Janeiro), Tri-
bunal de Justiça da Bahia e
o Tribunal de Justiça Mili-

tar de São Paulo. Os dados
também mostram que
ocorreram depósitos, em
espécie, no total de R$ 77,1
milhões nas contas dessas
pessoas. O documento foi
entregue pela corregedora
do Conselho Nacional de
Justiça, Eliana Calmon, ao
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral). METRO

2,3 mil 
não voltam 
do indulto
de Natal
Os presídios de 22 Estados e
do Distrito Federal registra-
ram ao menos 2,3 mil pre-
sos de regime semi-aberto
(5,3% do total de 43.344)
não retornaram do induto
de Natal, no fim do ano pas-
sado. Minas Gerais não for-
neceu as informações, e, em
Alagoas, Ceará e Pernambu-
co, presos não ganharam o
benefício.

O Estado em que mais
presidiários não retorna-
ram após a folga no feriado
foi São Paulo, com 1.508,
de acordo com levanta-
mento do site de notícias
G1. O número, no entanto,
representa apenas 5,8% dos
que receberam o direito ao
induto. O Estado, assim co-
mo Rondônia, utiliza tor-
nozeleiras eletrônicas em
alguns dos presos em regi-
me semi-aberto. Entre os
presidiários com o equipa-
mento, apenas 4,81% não
retornaram.

A maior ausência em
termos percentuais foi  no
Pará, onde 15,9% não volta-
ram após a folga. Em segui-
da, vêm Maranhão, com
14%, e Bahia, com a mesma
proporção. METRO

Dilma divide
palanque com
Alckmin
A presidente Dilma Rous-
seff, o governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, e
o prefeito Gilberto Kassab
lançaram ontem, na capital
paulista, a nova etapa do
programa “Minha Casa, Mi-
nha Vida”.

Dilma assinou um con-
trato no valor de R$ 6 bi-
lhões para a construção de
casas populares no Estado.
Durante o evento, os dois
negaram que divergências
política possam influenciar
na atuação integradas dos
governos. METRO

3.426
magistrados e servido-
res do Judiciário estão
envolvidos nas movi-
mentações suspeitas.

Alckmin e Dilma em evento ontem, em São Paulo

JORGE ARAÚJO/FOLHAPRESS 

Material foi enviado por corregedora do CNJ ao STF

JOSÉ CRUZ/ABR

Saúde pública do país é
ruim ou péssima para 61% 
O serviço público de saúde
é considerado ruim ou pés-
simo por 61% dos brasilei-
ros, segundo pesquisa di-
vulgada ontem pela CNI
(Confederação Nacional da
Indústria). Apenas 10%
consideram a o sistema
ótima ou bom. 

A demora no atendi-
mento foi considerado o
principal problema por
55% dos entrevistados. Em
seguida, está a falta de
equipamentos e de unida-
des de saúde, apontados
por 10% das pessoas. A falta
de médicos foi indicada
por 9%. 

Embora 95% dos entre-
vistados tenham reconhe-

cido a importância de
mais recursos para a saúde,
apenas  4% concordam com
aumento de impostos para
se obter mais recursos para
o setor. Para 82%, o gover-
no pode conseguir recursos
adicionais acabando com a
corrupção.

Segundo o gerente-exe-
cutivo da CNI, Renato da

Fonseca, a população acre-
dita que os tributos em vi-
gor são suficientes para ga-
rantir a qualidade nos
atendimentos, mas não são
bem aplicados.

Sobre remédios, 82% afir-
mam que o genérico é tão
bom quanto o de marca.

A privatização da saúde
para melhorar o atendimen-
to é defendida por 63% da
população. Em uma escala
de 0 a 10 pontos, os hospi-
tais públicos receberam no-
ta média de 5,7 e os priva-
dos, 8,1. 

Para 63%, privatizar o sistema para melhorar o
atendimento seria uma boa medida, diz pesquisa 

5,7
é a nota média dada
aos hospitais públicos
em uma escala de 0 a
10. Os privados 
tiveram nota 8,1.

MARCIO ALVES
METRO SÃO PAULO
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A lei que acaba com a dis-
tinção entre trabalho den-
tro da empresa e à distân-
cia promete gerar polêmi-
ca entre empregadores e
trabalhadores. Aprovada
pela presidente Dilma
Rousseff em dezembro do
ano passado, a Lei 12.551
abre espaço  para que fun-
cionários recebam hora ex-
tra por e-mail respondido
ou ligação de celular fora
do expediente.  No entan-
to, não há consenso entre
advogados especializados
sobre a interpretação.

O texto da lei determi-
na que o uso dessas tecno-
logias equivaleria a uma
ordem dada pelos empre-
gadores. 

Para o advogado Paulo
Sérgio João, professor de

Direito Trabalhista da PUC-
SP, o tema será uma das po-
lêmicas jurídicas que agita-
rá as ações trabalhistas em
2012. “O que lei traz é mais
um elemento para reco-
nhecimento de vínculo de
emprego quando o traba-
lhador presta serviços no

seu próprio domicílio. Não
se trata de reconhecimento
de jornada de trabalho de
sobreaviso”, afirma.

Já para a advogada Apa-
recida Hashimoto, do Gra-
neiro Guimarães Advoga-
dos, a lei pode abrir espa-
ço para o pedido de hora

extra na justiça por fun-
cionários. “Se um funcio-
nário atende uma ligação
da empresa, ele está traba-
lhando e hoje já tem direi-
to a pedir hora extra. A no-
va lei pode ser usada para
reforçar esse tipo de rela-
ção”, disse.  

Em meio a polêmicas,
o Tribunal Superior do
Trabalho pode alterar a sú-
mula que trata do sobre-
aviso, que dá o direito de
receber o equivalente a
um terço do pagamento
normal por hora trabalha-
da. O tribunal não consi-
derava que o uso de apare-
lhos eletrônicos após o ex-
pediente configurava so-
breaviso, mas a nova lei
pode levar a uma nova in-
terpretação. METRO
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Celular fora do trabalho
pode render hora extra

Empresa terá de pagar por atendimento fora do horário

JOHN ROWLEY/IMAGE SOURCE

Lei aprovada em dezembro iguala direito de empregados que trabalham
dentro e fora das empresas Interpretação divide opinião de especialistas

Banco poderá enviar informe
de rendimento por e-mail
A partir de agora os ban-
cos poderão informar os
rendimentos decorrentes
de aplicações financeiras
dos clientes, usados no
preenchimento da decla-
ração de Imposto de Ren-
da, por e-mail, caixa pos-
tal ou internet banking. 

De acordo com a nova
norma da Receita, publi-
cada ontem no Diário Ofi-
cial, o banco pode enviar
a declaração de rendi-
mentos por meio eletrô-
nico inclusive para clien-

tes no exterior, livrando-
se assim da obrigação de
envio do informe em pa-
pel. O banco precisa, no
entanto, manter todos os
dados sobre rendimentos
creditados para posterior
comprovação, quando ne-
cessário.

No caso de conta con-
junta, a informação de
rendimentos deve ser
emitida em nome do pri-
meiro titular, exceto
quando houver declara-
ção expressa em nome de

qual deles o informe deve
ser emitido.

As regras do Imposto
de Renda Pessoa Física
(IRPF) de 2012, ano-base
2011, deverão ser divul-
gadas no fim de janeiro
ou no início de fevereiro.
Uma das novidades deste
ano é a correção da tabela
do IR em 4,5%. Em 2011,
por exemplo, o limite de
isenção do IR foi de R$
1.566,61. Em 2012, o limi-
te subiu para R$ 1.637,11.

METRO

Governo quer dificultar
entrada de aparelho barato
O ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Fernando Pi-
mentel, disse ontem que o
governo pretende dificultar
a entrada no mercado bra-
sileiro de celulares impor-
tados de baixa qualidade.

A próxima reunião da
Camex (Câmara de Comér-
cio Exterior), no final de ja-
neiro, vai tratar do assunto.
A ideia é exigir dos impor-
tadores uma licença prévia
da Anatel (Agência Nacio-
nal de Telecomunicações)

para liberar a comercializa-
ção dos celulares no país. A
agência fará a análise técni-
ca para atestar a qualidade
do produto. Hoje, esses
equipamentos só passam
por averiguação da agência
depois de já estarem no
mercado.

Além disso, segundo Pi-
mentel, o governo vai ne-
gociar com a Receita Fede-
ral uma fiscalização mais
rigorosa da entrada de ce-
lulares no país.

METRO

Confira as datas

Fevereiro:  Empregadores,
o INSS, bancos, corretoras
devem entregar o 
informe de rendimentos
até o último dia útil 
de fevereiro.
Março e abril: entre 1º de
março e 30 de abril aconte-
ce a entrega da declaração
de ajuste anual. A Receita
deve divulgar as regras em
fevereiro.
Abril: parcelamento do im-
posto devido pelos contri-
buintes.
Junho: A liberação dos pri-
meiros lotes de restituições
do imposto de renda acon-
tece a partir de junho

Confira a nova tabela

Como fica 

Até 1.637,11 isento -
De 1.637,12 a 2.453,50 7,5 122,78
De 2.453,51 a 3.271,38 15 306,8
De 3.271,39 a 4.087,65 22,5 552,15
Acima de 4.087,65 27,5 756,53

Renda alíquota (%) deduzir

Como era

Até 1.566,61 isento -
De 1.566,62 a 2.347,85 7,5 117,49
De 2.347,86 a 3.130,51 15 293,58
De 3.130,52 a 3.911,63 22,5 528,37
Acima de 3.911,63 27,5 723,95

Renda alíquota (%) deduzir

Valores em Reais

Equipamento importado precisará 

de homologação da Anatel

GIUSEPPE BIZZARRI/FOLHAPRESS
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O DSI (Departamento de
Segurança Interno dos
EUA) não é seu amigo no
Facebook, mas tem acesso
a todos os dados que você
compartilha na rede social.    

Uma “revisão de normas
de privacidade” divulgada
pelo serviço secreto infor-
ma que, pelo menos desde
junho de 2010, o seu cen-
tro de operações nacionais
mantém uma “capacidade
de mídia/redes sociais”,
que envolve monitoração
regular de “fóruns on-line
abertos ao público, blogs,
sites públicos e listas de
discussão abertas”.

Entre os sites vigiados
estão Facebook, Twitter,
Hulu, WikiLeaks e páginas
de notícias e fofocas como

o Huffington Post e o Drud-
ge Report, de acordo com
um documento publicado
pela Casa Branca. 

O DSI alega que o obje-
tivo com essa prática é

“recolher informações
usadas para formar um
quadro de situação e esta-
belecer um panorama
operacional comum”.

O departamento diz que
o monitoramento permitiu
ao governo definir a sua
reação a eventos como o
terremoto de 2010 no Hai-
ti, além de controlar a segu-
rança e fronteira relaciona-
dos à Olimpíada de Inverno
de 2010, em Vancouver. À
agência de notícias Reuters,
um funcionário disse que o
centro de operação vai re-
ter os dados coletados por
no máximo cinco anos.

Correntes que se espalham desde a época do Orkut
eram verdade: a Casa Branca está de olho no seu perfil

EUA vigiam
redes sociais

Obama está no Facebook

JUSTIN SULLIVAN/GETTYIMAGES

EXÉRCITO AMERICANO

Soldados
urinam em
talebans
Um vídeo divulgado na
Internet mostra quatro
fuzileiros navais norte-
americanos urinando
em cadáveres de ho-
mens talebans no Afe-
ganistão. Em determi-
nado momento, um
dos soldados diz “tenha
um bom dia, amigo”.
As imagens foram di-
vulgadas pela rede de
TV árabe Al-Jazeera.

O Taleban afegão
classificou o vídeo co-
mo um “ato de barbá-
rie”, mas garantiu que
não vai prejudicar as
conversações de paz
com os EUA. “Este não
é um processo políti-
co. O vídeo não vai
prejudicar nossas con-
versações e a troca de
prisioneiros de Guan-
tánamo”, disse o porta-
voz Zabihullah Muja-
hid. METRO

Rua Florida, um dos principais centros comerciais

JIM URQUHART/REUTERS

Buenos Aires proíbe
carros no centro
Os motoristas argentinos
não vão mais poder dirigir
na região central da capital
Buenos Aires entre as 11h
e as 16h. A restrição do trá-
fego nos arredores da Pra-
ça de Maio – que só pode
ser evitada com autoriza-
ção da prefeitura – começa
a valer a partir do próximo
dia 6 de fevereiro. 

Na primeira etapa da
transição, que já está va-
lendo, a prefeitura ainda
não vai aplicar multas aos
condutores que continua-

rem utilizando as ruas da
região. Em vez disso serão
colocados agentes de trân-
sito para informar os mo-
toristas sobre a mudança
e entregar folhetos com a
nova legislação e os pas-
sos para requisitar uma
permissão de circulação.

Já estão sendo utiliza-
dos cones e outras barrei-
ras que vão permitir aos
agentes de trânsito con-
trolar os fluxos de entrada
de veículos no chamado
“microcentro”. METRO

HENRIQUE RIBEIRO
METRO SÃO PAULO
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De volta à
Guerra Fria
Conhecer a geopolítica do
século 20 ajuda a entender
“O Espião que Sabia De-
mais”, que chega hoje aos
cinemas de SP. Mas não é es-
sencial. Por trás de uma in-
trincada história que se pas-
sa na Europa durante a
Guerra Fria (período que vai
do final da Segunda Guerra
Mundial, em 1945, até a ex-
tinção da União Soviética,
em 1991) está uma das dis-
putas mais básicas da huma-
nidade: aquela pelo poder. 

Gary Oldman vive o
agente George Smiley. Ini-
cialmente humilhado ao
ser demitido por Control
(John Hurt), ele se torna a
peça-chave para que o ser-
viço secreto descubra quem
é o membro infiltrado nos

altos escalões da agência.
Todos são suspeitos e,

por isso, passam a se com-
portar de maneira exem-
plar e simpática – o que os
torna ainda mais suspeitos.
O elenco é formado por um
time de superastros, como
Colin Firth, Mark Strong e
Tom Hardy.

Sem o glamour de es-
piões como James Bond, os

homens desta adaptação
do romance homônimo de
John Le Carré apenas que-
rem se dar bem.

“É uma abordagem emo-
cional da política da Guer-
ra Fria. O assunto é o com-
portamento humano, o
preço que se paga para ser
poderoso e não ser passado
para trás”, explica o diretor
Tomas Alfredson (de “Dei-
xa Ela Entrar”).

Empolgado, Oldman re-
velou ao Metro em Holly-
wood que uma continua-
ção vem por aí. Na vida
real, ele não poderia ser
um agente secreto.

‘O Espião que Sabia Demais’ viaja no tempo em uma
trama sobre disputa por poder Longa estreia hoje

Gary Oldman (em pé) e John Hurt em cena no filme

FOTOS: DIVULGAÇÃO

‘SHERLOCK HOLMES’

Fim genial
salva filme
de Ritchie
“Sherlock Holmes: O Jogo
de Sombras” é salvo por
um desfecho inteligentís-
simo, que evidentemente
abre as portas para a ter-
ceiro parte da franquia.

Pela segunda vez, o di-
retor Guy Ritchie desenha
apenas um esboço do per-
sonagem de Arthur Conan
Doyle. A exemplo do filme
original (de 2009), o rotei-

ro da sequência, inebrian-
te, praticamente não per-
mite que a lendária habili-
dade do detetive para solu-
cionar mistérios venha pa-
ra o primeiro plano.

A trama pega carona no

final do longa anterior, fa-
zendo do vilão Moriarty
um terrorista interessado
na eclosão de conflitos in-
ternacionais e na deman-
da pelos novos armamen-
tos por ele inventados.

Aos olhos de uma gera-
ção que pode não ter visto
sequer o Holmes jovem e
ingênuo de “O Enigma da
Pirâmide” (produzido por
Steven Spielberg em
1985), o Sherlock de Rit-
chie deve soar como um
bufão que, caso caísse em
mãos erradas, levaria o fil-
me ao naufrágio artístico.

Mas Robert Downey Jr.
novamente confere ao de-
tetive da Baker Street (em
Londres, Inglaterra) o vi-
gor e o charme necessá-
rios para atender ao proje-
to de fazer de Sherlock um
herói de ação ao gosto das
novas plateias.

PAULO MAURICIO COSTA

Jude Law e Robert Downey Jr. repetem dobradinha

DIVULGAÇÃO

RAQUEL PAULINO
METRO SÃO PAULO

Colin Firth está no elenco

MIS comemora sexta-feira 13
com seleção de filmes de terror
A primeira sexta-feira 13 do
ano chega ao MIS em gran-
de estilo, na noite de hoje. 

Para festejar a data, o mu-
seu preparou uma progra-
mação especial com filmes
de horror. No total, seis pro-
duções, entre curtas e lon-
gas-metragens, comandam
os sustos dos notívagos.

No roteiro estão “Alucar-
dos – Retrato de Um Vampi-

ro”, vencedor nas categorias
de melhor filme e diretor
no 6º Cinefantasy, e “À
Meia-Noite Levarei Sua Al-
ma”, clássico de José Mojica
Marins, o Zé do Caixão.

METRO

No MIS (av. Europa, 158, Jd. Eu-
ropa, tel.: 2117-4777). Hoje, às
23h. R$ 6. Mais informações
no www.mis-sp.org.br.

Cena do curta-metragem “A História de Lia”

DIVULGAÇÃO

Programação

23h: “O Gato” (curta) e
“Alucarda, la Hija de las
Tinieblas” (longa);
1h30: “A História de Lia”
(curta) e “À Meia-Noite
Levarei Sua Alma” (longa);
4h: “Aparências” (curta) e
“Alucardos – Retrato de
Um Vampiro” (longa).

Show em SP

Michael Bublé 
traz à capital a acla-
mada “Crazy Love
Tour”. Os ingressos
para o show, marcado
para 1º de abril no
Via Funchal, come-
çam a ser vendidos no
próximo dia 23. Os va-
lores ainda não foram
divulgados. O cana-
dense, vencedor de
três prêmios Grammy,
aposta em um reper-
tório que circula com
elegância entre o
pop, o jazz e o soul. 

ETHAN MILLER/GETTY IMAGES
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Balé invade a passarela
Uma performance da bailarina Ana Botafogo abriu
o desfile da grife Bianca Marques, ontem, no
Fashion Rio. A coleção teve peças de tule com
cinturas marcadas e muita feminilidade – bem no
clima dos figurinos de balé. Os destaques da cartela
de cores foram o branco, o pérola e o preto.

Fashion Rio – 3º dia

Ana Botafogo no desfile de Bianca Marques

‘Hair’ traz paz e amor a SP
Na primeira vez em que
foi encenado no Brasil, o
musical “Hair” precisou
enfrentar a ditadura mili-
tar (a temporada foi de
1969 a 1972) para mostrar
uma juventude que prega-
va o amor livre, descobria
as drogas e protestava con-
tra a guerra do Vietnã. Pa-
ra chocar, o palco em que
Sônia Braga, Antonio Fa-
gundes, Ney Latorraca e
Aracy Balabanian, entre
outros, se apresentavam
era vazio, sem elementos
ou cenário.

Quarenta anos depois,
a produção volta ao país
em um clima político bem
diferente, mas os persona-
gens continuam tendo
identificação imediata
com os jovens atuais –
ainda que, em cena, os
atores se vistam de manei-
ra mais espalhafatosa que
o normal. 

“Vendo a peça, a gente
percebe como a juventude
é parecida em todas as
épocas. O tempo é muito
curto e transitório. Por is-
so ‘Hair’ continua moder-
no e intenso”, resume o di-
retor Charles Möeller.

A “tribo” da Era de Aquário
A trama de “Hair” gira em
torno de 30 integrantes de
uma “tribo” de hippies da
Nova York da virada dos
anos 1960 para os 1970.
Em cenas curtas, eles reve-
lam personalidades,  dile-
mas e estilos de vida, mas
isso são intervenções – o

que domina mesmo a
montagem é a música.

Misto de rock e black
music com toques orien-
tais, a trilha sonora é toda
setentista. No final apoteó-
tico, o público é convidado
a subir ao palco para can-
tar e dançar “Let the Suns-
hine In” com o elenco.

Menos americanizadas,
as falas pregam a defesa da
liberdade e da igualdade.
Para sair do teatro fazendo
sinal de paz e amor. 

No Teatro Frei Caneca (r. Frei
Caneca, 569, 6o andar, tel.:
3472-2226). De hoje a 29/4.
Qui. às 21h, sex. às 21h30,
sáb. às 18h e às 21h30, dom.
às 18h.  De R$ 130 (qui. e
sex.) a R$ 160 (sáb. e dom.)

Embalado pelo rock setentista, musical volta ao
Brasil 40 anos depois de sua primeira montagem

Momento de catarse durante o espetáculo “Hair”

GUGA MELGAR/DIVULGAÇÃO

Mulheres da Terça Insana 
ganham espetáculo próprio
Depois de mais de dez anos
em atividade com shows
semanais, a Terça Insana
apresenta em 2012 novos
projetos. O primeiro deles,
“Mulheres Insanas”, chega
a São Paulo hoje, acompa-
nhado por uma exposição
do acervo da trupe. 

Como o nome indica,
apenas integrantes femini-
nas terão vez. Serão Grace
Gianoukas, Agnes Zuliane
e Mila Ribeiro, que desfila-
rão no palco do Teatro Itá-
lia tipos inéditos e persona-
gens inesquecíveis.

Algumas das mulheres
Gianoukas, que também é
a diretora do espetáculo,

interpretará a Mulher Li-
mão. Nada relacionada
com as mulheres-frutas
sensuais que brotam na
cultura popular brasileira,
esta é uma funcionária pú-
blica que só sabe dizer não.

Já Mila Ribeiro tem co-
mo destaque Marly, uma
síndica “poliana” que, mes-
mo com os maiores proble-
mas do mundo, só fala da
alegria de se relacionar
com os moradores de seu
condomínio.

Agnes Zuliane, por sua
vez, volta com a Outra,
uma mulher que acredita
viver sua sexualidade com
independência, mas no
fundo é infeliz por nunca

ser a titular de um relacio-
namento.

História exposta
Durante a temporada de
“Mulheres Insanas” será
montada, no saguão do tea-
tro, uma exposição com o
acervo da Terça Insana. Lá
estarão peças do cenário,
figurinos completos e aces-
sórios avulsos.

No final da turnê, em
uma data ainda a ser mar-
cada, tudo será leiloado.

METRO

No Teatro Itália (av. Ipiranga,
344, Centro, tel.: 2122-2474).
De hoje a 12/2. Sex. e sáb. às
21h, dom. às 19h. R$ 70.

‘People’s Choice’
consagra saga
‘Harry Potter’
Realizado na noite da últi-
ma quarta-feira (11/1), o
People’s Choice Awards pre-
miou os preferidos do pú-
blico. E a voz do povo deter-
minou que o final da saga
“Harry Potter” foi o que de
melhor houve no cinema
em 2011.  

“As Relíquias da Morte –
Parte 2” levou as estatuetas
de melhor filme, melhor
elenco, melhor adaptação
de um livro e melhor longa
de ação.

Na parte musical, o gran-
de nome foi Katy Perry, es-
colhida melhor cantora, in-
térprete da melhor canção
(“E.T.”) e melhor artista em
turnê.

Ela também foi a me-
lhor convidada especial em
uma série de TV (“How I
Met Your Mother”). METRO

DIVULGAÇÃO

Cena do filme final

FOTOS: PAULO MARCEL/DIVULGAÇÃO

Grace Gianoukas como a
Mulher Limão...

...Mila Ribeiro 
interpretando Marly...

...e Agnes Zuliani na 
pele da Outra

RAQUEL PAULINO
METRO SÃO PAULO

“A juventude é
parecida em todas
as épocas. Por isso
‘Hair’ continua
moderno e intenso.”
CHARLES MÖELLER, DIRETOR
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Composições dos álbuns
“Sou” (2008) e “Toque Dela”
(2011) estão no repertório
do show único de Marcelo
Camelo na capital, marcado
para a noite de hoje no Au-
ditório Ibirapuera. 

Hits do Los Hermanos
em novas versões, além de
canções famosas nas vozes
de intérpretes como Maria
Rita, Erasmo Carlos, Rober-
ta Sá e Ivete Sangalo, tam-
bém estão no roteiro.

Preparado para uma
apresentação intimista, que
busca aproximar-se do pú-
blico pela combinação sim-
ples e precisa de voz e vio-

lão, o músico se diz satisfei-
to com a experiência. “Para
mim, vai ser muito desafia-
dor. Em certo sentido, por-
que sempre construí minha
obra baseado na instrumen-
tação inteira, nas bandas
com quem estive”, afirma.

No palco, Camelo estará
acompanhado pelo rabe-
quista Thomas Rohrer. 

Em abril, ele volta à es-
trada com o Los Hermanos,
em uma turnê que passará
por 11 cidades. Em São Pau-
lo, o show está marcado pa-
ra 11 de maio, no Espaço
das Américas. 

No Auditório Ibirapuera (av.
Pedro Álvares Cabral, s/nº,
portão 2, Moema, 3629-1075).
Hoje, às 21h. R$ 20.   

Músico apresenta canções da
carreira solo e do Los Hermanos
neste fim de semana na capital

Show faz a linha ‘voz e violão’

JASON KEMPIN/GETTY IMAGES

Globo de Ouro anuncia
vencedores no domingo
O britânico Ricky Gervais
sobe ao palco do Globo de
Ouro pelo terceiro ano con-
secutivo neste domingo. Co-
nhecido por seu humor irô-
nico, ele comandará a ceri-
mônia que vai apresentar
ao público os melhores do
cinema e da televisão, dire-
tamente de Beverly Hills.   

O canal a cabo TNT trans-
mite a festa ao vivo, desde o
tapete vermelho, a partir
das 21h. 

Entre os filmes concor-
rentes estão os dramas “Os

Descendentes”, “Cavalo de
Guerra” e “A Invenção de
Hugo Cabret”. “O Artista” e
“Missão Madrinha de Casa-
mento” disputam o prêmio
na categoria comédia. 

George Clooney, Brad
Pitt, Leonardo DiCaprio,
Michelle Williams e Charli-
ze Theron também brigam
pelo prêmio. 

Os destaques da TV in-
cluem as séries “30 Rock”,
“Glee”, “Modern Family”,
“Boardwalk Empire” e “Ga-
me of Thrones”. METRO

“Poder apresentar
as músicas do jeito
que elas nasceram
me deixa muito
animado.”
MARCELO CAMELO

DIVULGAÇÃO
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O Metro indica

Família
Maratona Infantil 2012. O MIS inaugura, neste domingo, a no-
va edição do evento voltado para famílias e crianças. A partir
das 10h, haverá contação de histórias, oficinas e apresentações
circenses. A mostra “Anima Mundi”, com curtas de animação,
completa a programação. No MIS (av. Europa, 158, Jd. Améri-
ca, tel.: 2117-4777). Domingo, a partir das 10h. Grátis. Mais
informações no www.mis-sp.org.br. 

Show
Pedro Luís. O can-
tor e compositor ca-
rioca apresenta o
repertório de seu
disco solo, “Tempo
de Menino”, antes
de começar os en-
saios para o carna-
val ao lado do gru-
po Monobloco. Zé
Renato e Roberta Sá
são os convidados especiais nas noites de amanhã e do-
mingo, respectivamente. No Sesc Vila Mariana (r. Pelotas,
141, Vl. Mariana, tel.: 5080-3000). Amanhã, às 21h, e do-
mingo, às 18h. R$ 32. 

TV 
Especial “Glee”. O canal pa-
go Fox leva ao ar uma mara-
tona da terceira temporada
da série, com três capítulos
na sequência. O especial da
turma do coral, que cativa
pela ironia e pelo talento,
começa com o quarto episó-
dio e termina com o sexto.
Criada por Ryan Murphy
(“Nip/Tuck” e “American
Horror Story”), “Glee” é uma
das séries de maior sucesso
na TV atualmente. Na Fox.
Amanhã, a partir das 15h. 

Teatro

“Sombras – A Nossa Tristeza é Uma Imensa Alegria”. O diretor
Ricardo Pais traz à cidade sua nova montagem, que mescla tex-
to, canto, dança, vídeo e poesia de autores como Fernando
Pessoa para evocar o imaginário de sua terra natal, Portugal.
“É um espetáculo sobre a perda, o sofrimento, o amor perdido,
interditado”, diz. No teatro Paulo Autran (no Sesc Pinheiros – r.
Paes Leme, 195, Pinheiros, tel.: 3095-9400). De hoje a 22/01.
Qua. a sáb. às 21h; dom. às 18h. R$ 24. 

Pedro Luís no Sesc Vila Mariana

DIVULGAÇÃO

JOÃO TUNA/DIVULGAÇÃO

Cena do espetáculo português

DIVULGAÇÃO

A animação “Buba e o Aquecimento Global”

‘Glee’ na 3ª  temporada

DIVULGAÇÃO

Marcelo Camelo faz 
retrospectiva musical
no Auditório Ibirapuera

Entre abril e maio, o artista viaja pelo país em turnê THAIS AZEVEDO
METRO SÃO PAULO

‘ALÉM DO SILÊNCIO’

Vida e 
morte 
inspiram
mostra
Um peculiar ambiente
doméstico é a base das
13 obras de Hugo Curti
que a Mônica Filgueiras
& Eduardo Machado Ga-
leria exibe a partir de
hoje, na mostra “Além
do Silêncio”.

Nas fotografias do ar-
tista, animais empalha-
dos, donos de um poéti-
co vazio, habitam cômo-
dos de casas onde a vida
corre ligeira todos os
dias. O silêncio depois da
morte, em contraste
com o cotidiano, provo-
ca o espectador. METRO

Na Mônica Filgueiras &
Eduardo Machado Galeria
(r. Bela Cintra, 1.533, Jardins,
tel.: 3082-5292). Abertura
hoje, às 19h. Até 28/01. Seg.
a sex. das 10h às 19h; sáb.
das 10h30 às 14h. Grátis. 

Obra do artista Hugo Curti em exposição

DIVULGAÇÃO

Ricky Gervais apresentará a cerimônia novamente
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Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Leitor fala

Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

Você sabia que a campanha contra
atropelamentos na cidade de São
Paulo rende cerca de 728 multas por
dia? Qual sua opinião sobre isso?

@danielgrimaldi1: Eu gostaria de
perguntar ao sr. Kassab, como uma
cidade igual a São Paulo ainda tem
faixas de pedestres sem semáforos.

@FabioSinegaglia: Não sabia! Acho
fantástica a campanha! Tudo em a
favor da vida e da diminuição do
número de acidentes é válido. Torço
pelo bom resultado!

@rportes: Ótimo, tem que multar
mesmo. Precisamos ser mais
civilizados no trânsito. Tem que existir
respeito ao pedestre.

Áries (21/3 a 20/4)
Hora de materializar os seus objetivos. Conte com as boas
energias e os parceiros a seu favor, vai ficar parecendo que
todos querem lhe ajudar. Romance em alta.
Touro (21/4 a 20/5)
Romantismo e muitas fantasias sobre a pessoa amada. Hora
de sair da realidade para deixar o amor viver dentro de você.
Ganhos materiais também favorecidos.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Dia de viradas e chances de ganhos materiais.  Pessoas ousa-
das e impulsivas poderão apresentar boas propostas para vo-
cê. Amor também em alta, aproveite.
Câncer (21/6 a 22/7)
Dia de correr atrás de possíveis ganhos que só você pode
conseguir materializar. Aproveite as boas energias ao seu fa-
vor e saiba que o resto só depende de você.

Leão (23/7 a 22/8)
Liderança e muita agilidade. O momento é positivo para es-
tar a frente de bons negócios, ou para renovar o seu relacio-
namento afetivo. Tendência a agir sozinha.
Virgem (23/8 a 22/9)
Facilidade em lidar com o público e bons contatos com pes-
soas importantes que poderão trazer coisas boas para você.
Mas vai ser preciso agir isoladamente.
Libra (23/9 a 22/10)
Ventos a favor, hora de colher resultados e o colocar as situa-
ções sob controle. Se precisar, estresse seus parceiros para
que eles reajam a seu favor.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Carisma e projeção pessoal sobre o público, bom dia para
participar de reuniões e se expressar com sucesso. O dia
também é positivo para o seu relacionamento.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Esteja no meio da muvuca pra sobrar algo também para você.
Hoje quem não chora não mama. Vai ser preciso ficar mais
atenta. O dia também é bom para namorar.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Contato com pessoas poderosas ou negociações com o gover-
no, ou ainda carisma diante do grande público. Aproveite para
fazer negócios lucrativos para você.
Aquário (21/1 a 19/2)
Dia positivo para fechar parceiras lucrativas ou conhecer pes-
soa que irão dar mais importância para você. Paixão em alta
no relacionamento, fique disponível.
Peixes (20/2 a 20/3)
Hoje o amor ressurge das profundezas do seu coração, mo-
mento favorável para conhecer alguém ou fortalecer a sua re-
lação. Novas parceiras comerciais benéficas.

variedades20 www.readmetro.com
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Problemas na cidade
O trânsito é, sem sombra de dúvida,
um dos maiores problemas que me
incomoda na cidade de São Paulo.
Está impossível circular de carro ou
qualquer outro veículo por aqui! Em
qualquer dia ou horário as ruas ficam
congestionadas. Não existem mais os
clássicos "horários de pico”. A cidade
está completamente travada! 
Joab Pires – São Paulo, SP

Fico indignado com a política de
atuação das sub-prefeituras.
Na teoria, estes são órgãos que
existem para agilizar a atuação do
poder público mas que, na dura rea-
lidade, não cumprem sua missão.
Um exemplo é o caso da sub-prefei-
tura da região do M'boi Mirim, na
zona sul de São Paulo. Acredito que
este assunto precisa ser mais divul-
gado pelos meios de comunicação.
Só desta forma podemos mudar a
situação que se instalou em tais de-
partamentos públicos.
Renato Souza  – São Paulo, SP

Horóscopo

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.sp@metrojornal.com.br

Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

TORTA
CHEESEBURGER

O
hambúrguer ficou conhecido nos Estados Unidos
no final do século 19 levado por imigrantes ale-
mães e ganhou o mundo em meados do século
20, com o surgimento das grandes redes mun-

diais de fast-food. A partir daí surgiram variações como
o cheeseburger, que ganhou o paladar da criançada. E,
nas férias, nada melhor do que fazer esta deliciosa recei-
ta de torta de cheeseburger da culinarista Ana Costa. 

DANIEL BORK
Receita Minuto

Massa

Modo de preparo
Massa: Bata no liquidificador os 4 primeiros ingredientes e
misture a farinha de trigo, o fermento em pó, o parmesão e o
orégano. Mexa até obter uma massa homogênea. Coloque me-
tade da massa em uma forma de 26 cm de diâmetro, em segui-
da coloque o recheio e cubra com o restante da massa. Polvilhe
o queijo parmesão. Leve para assar em forno preaquecido a
180º C por 30 minutos ou até que esteja dourada e assada.

1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de óleo de
milho ou canola

4 ovos inteiros
1 ½ xícara (chá) de farinha
de trigo

1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de fermen-
to em pó

50 g de queijo parmesão
ralado

1 colher (chá) de orégano

Recheio
6 hambúrgueres crus des-
congelados

250 gramas de queijo mus-
sarela ralado para polvilhar

3 tomates grandes fatia-
dos

Orégano para polvilhar

Cobertura
1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado grosso
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Copa São Paulo segue 
com algumas ‘baixas’

2ª fase

10h (São B. do Campo) América-MG x São Bernardo

16h (Leme) Santo André x Paulista

16h (Jaguariúna) Corinthians x Goiás

16h (Taubaté) Taubaté x Primeira Camisa

17h (Batatais) Olé Brasil x Uberlândia

17h (São Carlos) São Carlos x Red Bull Brasil

19h (Araraquara) Palmeiras x Monte Azul

21h30 (São J.do Rio Preto) Cruzeiro x Atlético-PR

10h (São Paulo) Bahia x Fluminense

10h (Barueri) G. Barueri x Internacional

14h30 (Osasco) Grêmio x Juventus-SP

16h (Porto Feliz) Desp. Brasil x São Caetano

16h (Louveira) Coritiba x Mirassol

16h (Guarulhos) Figueirense x Rondonópolis

17h (Limeira) Santos x Guarani

19h30 (São J. dos Campos) Botafogo x Vitória

Sábado Domingo

A CBF (Confederação Brasi-
leira de Futebol) anunciou
em seu site oficial cinco
amistosos da Seleção Bra-
sileira no primeiro semes-
tre de 2012. O primeiro
compromisso será contra
a Bósnia, em 28 de feverei-
ro, na Suíça.

No dia 26 de maio, o ti-
me de Mano Menezes viaja
para Hamburgo, na Alema-
nha, para pegar a Dinamar-
ca. No fim do mesmo mês,
é a vez de visitar os Estados
Unidos para enfrentar o ti-
me da casa, com data e lo-
cal a serem definidos – será
em Boston ou Washington,
no dia 30 ou 31.

No começo de junho, o
Brasil tem mais dois com-

promissos na América do
Norte, contra o México, no
dia 3 e contra a Argentina
no dia 9.

Este último, inclusive, já

havia sido anunciado pela
AFA (Associação de Futebol
Argentino) na terça-feira,
sem que a CBF confirmasse
o encontro. METRO

Clubes tradicionais, como Vasco, 
o atual campeão Flamengo e o São
Paulo, detentor de três títulos,
foram eliminados na primeira fase

Seleção Brasileira estreia
em 2012 contra a Bósnia

Muito se fala sobre os inves-
timentos nas categorias de
base, que podem alimentar
os elencos profissionais dos
clubes e, com vendas futu-
ras, contribuir para o equilí-
brio do orçamento. E a Co-
pa São Paulo  de Juniores é
justamente a hora de mos-
trar o fruto desse trabalho
com os jovens.

As equipes tradicionais,
com muito mais dinheiro e
estrutura, são sempre as fa-
voritas para levar o caneco
ao final do torneio – no dia
25 deste mês, aniversário
da capital paulista. Esta
edição, porém, mostrou
que não é sempre que a re-
gra se aplica e que muitas
vezes o alto investimento
não se traduz em boas cam-
panhas.

Equipes grandes como o
tricampeão Atlético-MG,
Vasco da Gama, Flamengo
– atual campeão do torneio
– e São Paulo não passaram
nem mesmo pela fase de
grupos. O Tricolor, que de-
tém três títulos na competi-
ção, conhecido pela grande

estrutura para os jovens jo-
gadores que tem em Cotia,
foi eliminado precocemen-
te pelo Barueri. Apostas da
diretoria para o time profis-
sional, como o atacante
Adenilson, não vingaram e
serviram para que as críti-
cas sobre o trabalho au-
mentassem.

Se os meninos do Mo-
rumbi fracassaram, os jo-
vens dos rivais paulistas
continuam na briga. Cami-
sa por camisa, o Palmeiras
enfrenta o Monte Azul e,
pelo menos na teoria, terá
vida mais fácil. O hepta-
campeão Corinthians pega
o Goiás, enquanto o San-
tos tem pela frente o Gua-
rani. METRO

Contra os EUA, Mano vai reeditar o jogo de sua estreia 

CHRISTOF KOEPSEL/BONGARTS/GETTY IMAGES

3
esporte
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Carlinhos vai
para o Japão 
ATÉ LOGO. O São Paulo ofi-
cializou ontem o emprés-
timo do meio-campista
Carlinhos Paraíba para o
Omiya Ardija, do Japão. O
contrato é válido por um
ano e renderá ao clube do
Morumbi US$ 500 mil (R$
900 mil). METRO

Alex elogia
Montillo e 
prevê dupla
PARCERIA. A possível che-
gada do meia argentino
Montillo, do Cruzeiro, ao
Corinthians empolgou o
meia Alex. O camisa 12 do
Timão disse que o reforço

do cruzeirense seria exce-
lente para a equipe: “Difí-
cil ficar vislumbrando,
mas se ele vier mesmo se-
rá interessantíssimo e ia
nos ajudar muito”. METRO

Time angolano
sonha com 
Rivaldo
MORENO DE ANGOLA. Espe-
culado como possível re-
forço da Portuguesa para
o Paulistão, o quase qua-
rentão Rivaldo, ex-São
Paulo, pode acabar no Ka-
buscorp, da Angola. O pre-
sidente do clube, Bento
Kangamba, não quer nem
saber da idade avançada
do meia e deseja o penta-
campeão: “Estamos empe-
nhados na contratação de
Rivaldo. Falam muito de
sua idade, mas é um joga-
dor com qualidade e mui-
ta experiência”. METRO

Breves

MARCOS BEZERRA/FUTURA PRESS

RANKING IFFHS

Santos é o
6o melhor
do mundo
A IFFHS (Federação
Internacional de His-
tória e Estatística do
Futebol) divulgou
seu ranking anual
dos melhores clubes
do mundo. Como
não poderia deixar
de ser, o Barcelona,
campeão espanhol,
europeu e mundial,
ficou no topo.

Em segundo colo-
cado, ficou o arqui-
rrival Real Madrid,
que abocanhou ape-
nas a Copa do Rei
em 2011. O melhor
brasileiro colocado
foi o Santos. Cam-
peão da Libertado-
res, o Peixe ficou em
sexto, curiosamente
atrás do Vélez Sars-
field (3º). METRO

7
títulos da Copa São
Paulo de Juniores tem 
o Corinthians, clube
que mais vezes levan-
tou a taça no torneio.

Derrota para o Barueri por 2 a 1 deixou o São Paulo fora da disputa pela Copinha

BRASP_2012-01-13_22.qxp:BRAZIL  1/12/12  7:28 PM  Page 1



BRASP_2012-01-13_23.qxp:BRAZIL  1/12/12  4:33 PM  Page 1



esporte24 www.readmetro.com
SEXTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2012

Pato ficará no Milan
“O Milan é a minha casa”.
Assim Alexandre Pato afir-
mou que seguirá no clube
italiano, dando fim às ne-
gociações com o PSG. Os
franceses ofereceram 35
milhões de euros (R$ 80
milhões) pelo atacante.

A atual temporada, po-
rém, não tem sido das
mais produtivas. O jogador
marcou três gols nas 13
partidas em que esteve em
campo. METRO

Atleta tem 60 gols 
pela equipe italiana

CLAUDIO VILLA/GETTY IMAGES

José Aldo pede para torcida esquecer rivalidade do
futebol e lutar com ele na defesa do cinturão peso-pena

‘É Brasil x EUA 
e não Fla x Vasco’
Embalado pela rivalidade
Flamengo x Vasco, o amazo-
nense José Aldo, patrocina-
do pelo clube rubro-negro, e
o californiano Chad Men-
des, que já tirou fotos com a
camisa do time do seu pre-
parador físico Fábio “Pate-
ta”, o Vasco, se enfrentam
na madrugada de sábado
para domingo, por volta das

3h (de Brasília). O brasileiro
defende o cinturão peso-pe-
na, luta principal do UFC
124, na Arena HSBC, na Bar-
ra, zona oeste do Rio.

O evento contará ainda
com o duelo entre Vitor Bel-
fort e o também norte-ame-
ricano Anthony Johnson,
pelos pesos-médios, que de-
verá acontecer por volta das

2h. A pesagem será hoje.
Por causa dos horários da

TV norte-americana, as lu-
tas no Brasil vão invadir a
madrugada. O card princi-
pal vai começar por volta da
1h, o que obrigou os brasi-
leiros a treinar em horários
pouco usuais, após a meia-
noite. Invicto em 11 lutas e
“wrestler” de formação,
Chad já avisou que vai ten-
tar levar a luta para o chão. 

A coletiva de ontem, no
Copacabana Palace, foi con-
duzida pelo executivo do
UFC Marshall Zelaznik – o
presidente Dana White per-
deu o voo – e a rivalidade do
futebol acabou dominando
a entrevista.

Chad Mendes
Apelido: Money 
Cartel: 11 vitórias 
Idade: 26 anos 
Altura: 1,67 m Peso: 66 Kg 
Categoria: Penas
Natural de: Hanford (EUA)

Card Principal

José Aldo-BRA (Júnior) x
Chad Mendes-EUA (Money)
Penas (até 66 Kg)

Vitor Belfort-BRA (The Phe-
nom) x Anthony Johnson-
EUA (Rumble)
Médios (até 84 Kg)

Rousimar Palhares-BRA 

(Toquinho) x Mike Massen-
zio-EUA (The Master of 
Disaster)
Médios (até  84 Kg)

Erick Silva-BRA (Índio) x
Carlo Prater-BRA (Neo)
Meio Médios (até 77 Kg)

Edson Barboza-BRA *(Jú-
nior) x Terry Etim-ING 
Leves (até 70 Kg)

PATRICIA TRINDADE
METRO RIO

José Aldo
Apelido: Junior 
Cartel: 20 vitórias, 1 derrota
Idade: 25 anos 
Altura: 1,70 m Peso: 66 Kg 
Categoria: Penas
Natural de: Manaus (AM)

Michel Teló ‘pega’
os ídolos do Real
Autor do sucesso ‘Ai se eu te
pego’, o brasileiro Michel
Teló ganhou destaque no si-
te oficial do Real Madrid on-
tem. Ele visitou a sede do
clube e tirou foto com os
ídolos brasileiros e também
com o craque Cristiano Ro-
naldo. “Estou emocionado
de estar ao lado das pessoas
que sempre admirei”, disse
o cantor, que está na Europa
onde seu hit também virou
sucesso. METRO

Kaká e Teló em Madri

SITE OFICIAL DO REAL MADRID/DIVULGAÇÃO
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